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Barnbokslut 2017  
I juni 2017 beslutades i Kommunfullmäktige att samtliga nämnder och styrelser ska ta fram underlag till 
ett barnbokslut i samband med sina respektive bokslut. Verksamheterna skulle där utvärderas från ett 
barn- och ungdomsperspektiv i enlighet med FN:s barnkonvention.  

 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Överförmyndaren har tillsyn över alla föräldrar i kommunen i egenskap av förmyndare i form av 
kontrollerad förvaltning, särskild överförmyndarkontroll, när det krävs Överförmyndarens samtycke samt 
skärpande föreskrifter. Syftet är att bevaka den underåriges intressen.  

Överförmyndaren ska också tillsätta god man, så snabbt som möjligt, till ensamkommande barn som 
vistas i Österåkers kommun. 

 

KOMMUNSTYRELSEN 

Under 2017 har strategiska planeringsenheten tagit fram riktlinjer för barn och unga för att barnperspektiv 
ska beaktas i arbetet. Perspektivet ingår i den checklista som finns för planbesked, avseende närhet till 
grönytor och gång- och cykelvägar, uppfyllnad av bl.a. barnkonventionen samt konsekvenser för social 
hållbarhet.  

I översiktsplanen har under 2017 riktad dialog förts med barn och unga vid samråd och utställningen av 
den nya översiktsplanen. Ett flertal riktlinjer i översiktsplanen bedöms bidra till positiva konsekvenser för 
barn och unga och en hållbarhetsbedömning har tagits fram. Särskilt material riktat till barn och unga har 
tagits fram som återkoppling vid dialog kring översiktsplanen. 

 

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Nämnden erbjuder ett brett kulturutbud särskilt riktat emot barn och unga, bland annat satsas stort på 
filmskapande. 

Nämnden ansvarar dessutom för ungdomsinflytande och inom förvaltningen finns en tjänst som 
ungdomslots, vilken för dialog med kommunens ungdomar och delger budskap från unga till 
beslutsfattare och berörda yrkesfunktioner och vice versa. Under 2017 diskuterade ungdomslots 
kommunens inriktningsmål ”Länets bästa skola” med elevråden för ungas perspektiv i ämnet. 

 

SKOLNÄMNDEN 

Med bakgrund av forskningen kring skadliga kemikaliers påverkan på barn har under året ett 
kommungemensamt arbete pågått med att ta fram lokala handlingsplaner för utfasning av farliga ämnen i 
förskolan, så kallad kemikaliesmart förskola. 
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Representanter från Skolförvaltningen, Socialförvaltningen och Landstinget deltar i ett samarbete för att 
samordna arbetet och säkra barnets bästa. Skolförvaltningen och Socialförvaltningen samverkar dessutom 
kring strategier och metoder gällande problematisk skolfrånvaro.  

Samtliga utbildningsinsatser och webbutbildningar via Pedagogcentrum har aktuell forskning som grund 
och barns utveckling i fokus.  

Genom uppföljningsmodellen ”Med målen i sikte” lyfts barnens och elevernas egna röster om den 
verksamhet de befinner sig i för att kunna bedriva vidare kvalitets- och utvecklingsarbete. 

Skolnämnden har huvudansvaret för kommunens Ungdomsråd vars roll är att vara ett forum för 
ungdomars engagemang och påverkansarbete i kommunen. Under 2017 har det skett ett arbete med att 
hitta nya/fler former för Ungdomsrådet att verka för att kunna attrahera fler ungdomar.  

 

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 

I socialförvaltningens nya organisation arbetar handläggare och socialsekreterare, som utreder barns behov 
från olika perspektiv, i samma enhet med syfte att bidra till fokus på barnets bästa, en samverkan mellan 
Vård- och omsorgsnämnden och Socialnämnden.  

BUS är en lokal överenskommelse om samverkan kring barn i behov av särskilt stöd mellan Österåkers 
kommun och Stockholms läns landsting. I BUS samverkar Vård- och omsorgsnämnden med andra 
aktörer med syfte att stärka barns rättigheter. 

Socialförvaltningen har ett personalutvecklingsprogram, PUP, som bl.a. säkerställer att personalen får den 
kompetensutvecklingen som krävs för att säkerställa ett barnrättsperspektiv. 

Inom LSS-arbetet är barnperspektivet en viktig del. Barnet ska komma till tals i möten kring deras behov. 
Metoder för detta är ett arbete i ständig utveckling. 

 

BYGGNADSNÄMNDEN 

På samhällsbetalda resor pågår ständigt ett arbete tillsammans med trafikingenjör och trafikplanerare att 
bygga bort trafikfarliga passager genom trafiksäkerhetsåtgärder.  

I trafiksäkerhetsprogrammet som tas fram årligen ligger stort fokus på platser kopplade till skola och där 
många barn och unga rör sig, till exempel skolvägar och idrottsplatser. 

 

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 

Enheten har under året anställt ungdomar, över 18 år, som genomfört kontrollköp i syfte att förebygga att 
butiker säljer cigaretter och folköl till ungdomar under 18 år.  

Enheten har inspekterat 23 skolgårdar för att kontrollera i vilken omfattning barn- och ungdomar riskerar 
att utsättas för tobaksrök i skolmiljön. Enheten har dessutom genomfört kontroller av den ljudmiljön som 
barn utsätts för i skolmatsalarna i kommunen.  
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SOCIALNÄMNDEN 

Socialnämnden använder sig av Socialstyrelsens utredningsmodell Barns behov i centrum (BBIC), en 
evidensbaserad struktur för handläggning, genomförande och uppföljning med barnet i centrum.  

Forskning påvisar att barn till föräldrar som har försörjningsstöd löper större risk för utsatthet. 
Socialnämnden bevakar därför särskilt barns behov av fritidsaktiviteter och rekreation och kan, enligt 
Socialnämndens riktlinjer, bevilja ekonomiskt bistånd till sådana ändamål utöver riksnormen.  

Socialnämnden samverkar med Vård- och omsorgsnämnden, primärvården, BVC och skolan i BUS. 
Socialnämnden samverkar också med polis och åklagare i Barnhus Södra Roslagen, i syfte att underlätta 
och förbättra situationen för barn som blivit utsatta för allvarliga brott.  

Med koppling till FoU sprids och implementeras ny kunskap med mål att stärka kunskaperna om barns 
rättigheter. I socialförvaltningens personalutvecklingsprogram, PUP, möts personalens behov av 
kompetensutveckling i syfte att säkerställa ett barnrättsperspektiv. 

 

PRODUKTIONSSTYRELSEN 

Beslut i Produktionsstyrelsen, liksom löpande beslut i våra verksamheter, grundas alltid i aktuell kunskap 
och forskning om barn och unga och följs upp i systematiskt kvalitetsarbete.  

Ett tydligt mål i både utbildningsverksamheterna och vårdverksamheterna är att ungas inflytande och 
delaktighet ska öka. 

 

ARMADA 

Armadakoncernen har prioriterat och fokuserat på uteområden för barn. En större anpassning har skett 
på Margretelundsskolan genom en ombyggnation av befintlig lekplats. I samband med nybyggnationen av 
Skärgårdsstadshallen har diverse anpassningar gjorts av Skärgårdsstadsskolans utemiljö. 
Vattenleksmöjligheter och markmålningar har utförts på ett flertal förskolor i kommunen. En 
ombyggnation har påbörjats för Hacksta friskolor och i anslutning till vissa bostadsområden har barnets 
miljö rustats upp. 

 

ROSLAGSVATTEN 

Reningsverket i Margretelund samt Brännbackens återvinningscentral finns tillgängliga för skolklasser för 
studiebesök. Här kan de lära sig mer om hur vårt livsviktiga vatten tas till vara och hur återvinning får nytt 
liv i nya skepnader. 

Arbete har också påbörjats med att ta fram rörligt material som är mer tillgängligt för barn och ungdomar 
som ska publiceras på företagets webbplats. Samtidigt är ett arbete under uppstart för att ta fram underlag 
som kan användas i skolarbetet, material som ska uppmuntra till diskussion och idéer på hur 
morgondagens lösning för dricksvatten och rening kan se ut.  


